
 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operațional Capital Uman  

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își 

găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu 

accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI. 

Titlul proiectului:” Parteneriat sustenabil pentru practica studenților (Future Stars)” 

Cod proiect: POCU/626/6/13/131645 

 

 

 

FIȘA DE OBSERVARE 
 

 

Numele și prenumele practicantului: ............................................................................... 

Numele și prenumele tutorelui de practică: ...................................................................... 

Denumirea partenerului de practică: ................................................................................. 

 

Comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea organizației se eva-

luează acordând o notă de la 1 la 10 (unde 1 – total nesatisfăcător, 10  - foarte bine/ excelent): 

 

Criteriul Nota 

1. Disciplină (măsura în care practicantul a respectat indicațiile tutorelui, a fost 

disciplinat)  
2. Punctualitate (măsura în care practicantul a respectat programul de practică 

agreat cu tutorele, a fost punctual)  
3. Responsabilitate în rezolvarea sarcinilor (măsura în care practicantul a 

efectuat activitățile atribuite de către tutore pe parcursul stagiului, a dovedit 

responsabilitate în rezolvarea sarcinilor) 
 

4. Respectarea regulamentului de ordine interioară (măsura în care practi-

cantul a manifestat un comportament adecvat, a respectat regulamentul de or-

dine interioară a partenerului de practică) 
 

5. Nivelul de dobândire a competențelor prin implicarea în activitățile reali-

zate (măsura în care practicantul și-a însușit competențe în urma desfășurării 

activităților desfășurate sub îndrumarea tutorelui) 
 

 

 

Data 

Nume prenume tutore 

  Semnătură   



 

 

 

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE 
 

.................................................................................. (numele tutorelui), având funcția 

................................................ în cadrul ............................................ (denumire organizație) cu sediul 

în ..............................................., strada.............., nr. ........, bloc .........., et. ....., apartament ........, sec-

torul ....., telefon .........................., email ..........................................., în calitate de în calitate de tutore 

pentru ............................................................................... (numele practicantului), student(ă) la Acade-

mia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrație și Management Public, în anul 

..........., forma de învățământ .............., grupa ..........,  confirm că în urma stagiului de practică studen-

tul(a) a fost evaluat(ă) acordând o notă de la 1 la 10 (unde 1 – total nesatisfăcător, 10  - foarte bine/ 

excelent): 

 

Evaluarea finală Nota 

Gradul de însușire a cunoștințelor practice specifice domeniului  

Respectarea disciplinei la locul de practică  

EVALUAREA GLOBALĂ A STAGIULUI DE PRACTICĂ REALIZAT DE 

PRACTICANT 
 

 

Alte aprecieri privind activitatea practicantului (opțional): 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Data 

Nume prenume tutore 

  Semnătură  

 



 

 

 

 

ADEVERINȚĂ DE FINALIZARE  

A STAGIULUI DE PRACTICĂ 
 

 

 

 

.......................................................... (denumire organizație) în calitate partener de practică prin 

prezenta se confirmă că ............................................................................... (numele practicantului), stu-

dent(ă) la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrație și Management 

Public a efectuat un stagiu de practică în cadrul organizației în perioada anului universitar 2021-2022, 

totalizând 98 de ore de activitate practică efectivă. 

 

 

  Data 

 

 

 

  Reprezentant partener de practică           Tutore 

(Nume, prenume, semnătură și ștampilă)   (Nume, prenume, semnătură) 

 

         --------------------------------------                ------------------------ 

  

 

 

 

 

  


